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Viure les experiències que ens ofereix la vida, és obligatori, patir-les o disfrutar-les, és opcional - Matthieu Ricard

Laia Ruscalleda
Tal com ja us avançava en 
la passada edició del TLT, ja 
m'he fet l'ecografia de 
tiroides, i de pas una 
radiografia de la mà 
esquerra, i de regal, una 
analítica de les que et 
deixen sec... En fí que ha 
sigut com una mena de ITV 
no prevista però, per sort 
ara ja està tot. L'ecografia 
ha donat uns resultats 
bons, la radiografia uns 
resultats sorprenents i 
l'analítica uns resultats més 
aviat dolents. Com a 
conclusió a tot aquest 
guirigall, us informo que a 
partir d'ara i fins a nova 
ordre, cada matí em 
prendré mitja pastilla de 
tiroides (o d'alguna cosa 
que ajuda a les tiroides a 
tenir uns nivells estables). 
Rès greu.

Pel sorprenent resultat de 
la radiografia em fan fer una 
altre... analíitica!!!! Estan 
bojos els de blanc... I com 
que sembla que això de les 
ecografies mola molt, en 
farem un parell més, la 
primera, de cor (toca revisió 
tot i que en principi ja em 
van donar l'alta) i la segona 
la farem de l'abdomen 
(també revisió rutinària).

Aquesta última ve originada 
perquè he agafat el costum 
de dir que em fa mal la 
panxa a l'hora d'esmorzar 
(només de dilluns a 
divendres, eh!!), i els pares 
que son uns dràsticsi sense 
sentit de l'humor, s'ho han 
près al peu de la lletra, i 
vinga, cap a l'ecògraf falta 
gent.

A l'escola les coses van 

casa amb els meus amics... 
Els pares m'han dit que 
abans de marxar hem de 
parlar. Tranquis!! que ja ho 
sé tot papis!!!!

El cap de setmana passat, 
vem anar a Sant Antoni i els 
hi vaig fer una demo als 
pares de com es va amb 
bicicleta i amb patinet. Els 
pobres pares es van 
quedar bocabadats... és 
fan grans els pobres (un 
més que l'altre :-) i 
s'il·lusionen per qualsevol 
tonteria.

Sembla que en aquesta 
família tothom es fa gran a 
la vegada. Va ser 
l'aniversari del pare, i amb 
l'Oriol i la mare, vem 
preparar un pastís de 
Lacasitos. Estava 

boníssim, s'ho juro!!! 

L'altre que es fa gran és 
l'Oriol i ara està en plena 
fase en la que els pares van 
corrent per la casa amb la 
fregona i ell va ensenyant 
tot orgullós i notoriament 
que porta uns calçotets 
secs!!!. De moment sembla 
que ho porta força bé i els 
pares estant contents... i 
secs... tot i que 
preferereixen que no faci 
exibicionisme al mig del 
carrer, per exemple.

El proper cap de setmana, 
anirem a la trobada d'Espai 
21, una de les més grans i 
interessants trobades de 
famílies amb Down que es 
fan a Catalunya. Ja us 
explicarem com ens ha 
anat!!!

força bé. Per Sant Jordi 
vem fer un conte amb els 
grups barrejats i vem 
guanyar un premi en els 
Jocs Florals. Tota la classe 
el vem anar a recollir.

I per demostrar que ja sóc 
una nena gran, a finals 
d'aquesta setmana me'n 
vaig un parell de dies de 
colònies al Vendrell. Si si, 
amb la motxila, el sac de 
dormir, el meu pijama i les 
meves pastilletes. Ja hem 
mirat on son els 
Chiquiparks més propers 
per escapar-nos al 
vespre.... tot i que em 
sembla que les mestres 
ens vigilaran d'aprop. Ens 
han organitzat jocs de nit, 
contes, sortides pel bosc, 
etc. Em fa molta il·lusió. És 
la meva primera nit fora de 
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